WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2015.inicjały pracownika
* REJESTR DECYZJI o warunkach zabudowy wydanych w roku 2015.
Część opisowa

Nr decyzji i
Lp data jej wydania
rrrr mm dd
1

2

Rodzaj inwestycji

3

Oznaczenie
Nazwa i adres wnioskodawcy nieruchomości
(nr dz. ew.)
4

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

118

Piotr Nikandrow
Dz. nr.
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 167/1, część dz. nr wg załącznika graficznego; pow.
6730.11.39.
166 obr. 32
Zabudowy wiaty garażowej po
118.2015
Budowa wiaty garażowej
obrysie rzutu dachu: max. 36 m ;
03.09.2015
udział pow. biologicznie czynnej
nie mniej niż 25% sumy pow. Dz.
nr 167/1 i166 obr. 32
119
Rozbudowa budynku mieszkalnego
Janina Biłec,
Dz. nr 581 obr. 37
Nieprzekraczalna linia zabudowy
jednorodzinnego
(dobudowa
Ryszard Biłec
wg załącznika graficznego; kąt
wiatrołapu i zabudowa tarasu na Wyłączenie jawności danych *
nachylenia : dachy płaskie –
parterze i piętrze), budowa garażu
spadek 12°
6730.11.104.
na granicy z dz. nr 585/4,zmiana
119.2015
konstrukcji dachu ,zmiana sposobu
04.09.2015
użytkowania garażu w piwnicy
budynku
na
pomieszczenia
gospodarcze przy
ul. Żwirki i Wigury 67

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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2
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4

Dobudowa zewnętrznego dźwigu
Wspólnota Mieszkaniowa Dz. nr 332, obr. 10
6730.11.88. osobowego do budynku
Ul. PCK 9, Toruń
120.2015
mieszkalno- usługowego wraz z
04.09.2015
przebudową wiatrołapu przy ul.
PCK 9/ Młodzieżowej 18
121
Nadbudowa
budynku
Luiza Czerwiec
Dz. nr 266, obr. 31
6730.11.145.
mieszkalnego
jednorodzinnego
Przemysław Czerwiec
121.2015
( celem uzyskania poddasza Wyłączenie jawności danych *
09.09.2015
nieużytkowego) przy ul. Orlej 37
122
Tomasz Mieszkowski
Część dz. nr 67,68
Wyłączenie jawności danych * 69, obr. 5
6730.11.164. Budowa budynku usługowego przy
122.2015
ul. Gagarina 140-152 i ul.
09.09.2015
Łukasiewicza
120

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; kąt
nachylenia : dach płaski – spadek
12°
Nieprzekraczalna linia zabudowypozostaje bez zmian, dach
spadowy o kącie nachylenia
połaci dachowej do 45 °
i Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego; max.
2 kondygnacje, dach płaski o
kącie nachylenia połaci do 12 °

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Zmiana sposobu użytkowania
Maciej Celmer
Dz. nr 130, obr. 7
suszarni
na
pomieszczenie Wyłączenie jawności danych *
6730.11.115. mieszkalne przynależne do lokalu
123.2015
mieszkalnego nr 4, znajdującego
09.09.2015
się
na
poddaszu
budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ul. Kochanowskiego 13
124
Budowa schodów zewnętrznych na
Eugeniusz Kurtyka
Dz. nr 224, obr. 46
6730.11.102.
pierwsze piętro budynku
Wyłączenie jawności danych *
124.2015
mieszkalnego jednorodzinnego
10.09.2015
przy ul. Słodkiej 12
125
Rozbudowa budynku mieszkalnego
Maciej Kuras
Dz. nr 759 obr. 31
jednorodzinnego,
dobudowa Wyłączenie jawności danych *
6730.11.98. schodów
zewnętrznych,
125.2015
podwyższenie ścian zewnętrznych
11.09.2015
attyki o ok. 80 cm celem uzyskania
tarasu na dachu budynku przy ul.
Jeleniej 21
126
Iwona Tracewicz
Dz.nr 702 obr. 32
Wyłączenie jawności danych *

123

Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.146.
jednorodzinnego
(legalizacja
126.2015
samowoli budowlanej) przy ul.
14.09.2015
Chabrowej 43

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Parametry budynku pozostają bez
zmian

Powierzchnia zabudowy dla
schodów: max 15m2, parametry
budynku pozostają bez zmian
Nieprzekraczalna linia zabudowy
– bez zmian, dach płaski o kącie
nachylenia połaci do 12 °,
dopuszcza się podwyższenie ścian
zewnętrznych attyki o max 80 cm
celem uzyskania tarasu na dachu
budynku
Nieprzekraczalna linia zabudowy
wg załącznika graficznego;
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
7 m ; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12 ° lub dach spadowy o kącie
nachylenia połaci dachowej do
45°

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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6

7

8

Jacek Urbański
Dz. nr 137/8 i 132, Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku mieszkalnego
6730.11.149.
Wyłączenie jawności danych * obr. 33
wg załącznika graficznego;
jednorodzinnego ( legalizacja
127.2015
dach spadowy o kącie
samowoli budowlanej ) przy ul.
14.09.2015
nachylenia połaci dachowej do
Kombajnowej 10
20°
128
Gmina Miasta Toruń poprzez Dz.nr 17/1,16 obr. Linii zabudowy nie określa się;
Przebudowa podziemnej toalety
Wydział Gospodarki
15
powierzchnia zabudowy bez
miejskiej z dostosowaniem jej
6730.11.139.
zmian;
Komunalnej
dla potrzeb osób
128.2015
Ul. Wały gen. Sikorskiego 8
niepełnosprawnych
18.09.2015
Toruń
(platforma/winda) przy rynku
Staromiejskim 1
127

Mirosław Burczyński
Dz.nr 97,98,99 obr. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych * 37
wg załącznika graficznego;
maksymalna wysokość górnej
6730.11.133. Rozbudowa
budynku
krawędzi elewacji frontowej
129.2015
mieszkalnego
jednorodzinnego
równa wysokości
21.09.2015
przy ul. Św. Boboli 24
rozbudowywanego budynku; dach
plaski o kącie nachylenia połaci
dachowej do 12 °
130
Marcin Gizela
Dz.nr 249 obr. 35
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego;
6730.11.129. Budowa budynku mieszkalnego
wysokość górnej krawędzi
130.2015
jednorodzinnego przy ul. Cichej
elewacji frontowej maksymalnie
222.09.2015 34
8 m ; dach dwuspadowy o kącie
nachylenia połaci dachowych od
20° do 38°
129

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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Urządzenie miejsca postojowego
Gmina Miasta Toruń
Dz.nr 47 obr. 62
6730.11.123. dla kajaków wraz z infrastrukturą Poprzez Wydział Środowiska
131.2015
turystyczna na dz.nr 47 obr. 62
i Zieleni
24.09.2015
pryz ul. Fantazyjnej 22/ Zakole na Ul. Walu gen. Sikorskiego 12
prawym brzegu rzeki Drwęcy
Toruń
132
Jan Szprengiel
Dz.nr 23 obr. 32
Wyłączenie jawności danych *
6730.11.61. Nadbudowa budynku
132.2015
mieszkalnego jednorodzinnego
24.09.2015
przy ul. Hiacyntowej 25

131

Streszczenie ustaleń decyzji

Wygaśnięcie,
stwierdzenie
nieważności,
lub zmiana
decyzji

Uwagi

6

7

8

Linii zabudowy nie określa się:
I kondygnacja nadziemna; dach
dla altany ze stołem i ławkami skośny od 20° do 35°

Linia zabudowy pozostaje bez
zmian; wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej maksymalnie
7,70 m; dach płaski o kącie
nachylenia połaci dachowej do
12°
133
Spółdzielnia Mieszkaniowa Dz.nr 29/36 obr. 51 Należy obowiązkowo przewidzieć
„Rubinkowo”
min. 5% miejsc postojowych dla
6730.11.152. Budowa
parkingu
dla
pojazdów zaopatrzonych w kartę
Ul. Dziewulskiego 12 Toruń
133.2015
samochodów osobowych przy ul.
parkingowa dla osób , które mają
25.09.2015
Rydygiera 16-20
znaczne ograniczenie możliwości
samodzielnego poruszania się
134
Hanna Dąbrowska
Dz. Nr 591, obr. 35 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budowa budynku gospodarczego Wyłączenie jawności danych *
wg załącznika graficznego; dach
6730.11.151. uzupełniającego
istniejącą
płaski o kącie nachylenia połaci
134.2015
zabudowę
mieszkaniową
dachowej do 12 °
28.09.2015
jednorodzinną przy ul. Agrestowej
4

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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6

7

8

135

WRC Sp. z o. o.
Dz.nr 448/8 obr. 63 Nieprzekraczalna linia zabudowy
Ul. Szosa Chełmińska 88A
wg załącznika graficznego;
6730.11.134. Budowa budynku mieszkalnego
wysokość budynku max 9,0 m od
Toruń
135.2015
jednorodzinnego
przy ul.
poziomu terenu do kalenicy;
30.09.2015
Nieszawskiej 29 a
dach spadowy o kącie nachylenia
połaci dachu od 30° do 45°
136
WRC Sp. z o. o.
Dz.nr 448/6 obr. 63 Nieprzekraczalna linia zabudowy
6730.11.135. Budowa budynku mieszkalnego
Ul. Szosa Chełmińska 88A
wg załącznika graficznego;
136.2015
jednorodzinnego przy ul.
wysokość budynku max 9,0 m od
Toruń
30.09.2015
Nieszawskiej 29 e
poziomu terenu do kalenicy;
dach spadowy o kącie nachylenia

* wyłączenie jawności danych – art. 5, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zmianami).
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